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- هل أنت أو أحد أقاربك أو شركاؤك شخصية ذات نفوذ سياسي؟
      نعم       ال

إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى تعبئة منوذج تصريح عن شخص سياسي

- Are you or any of your relatives or
partners a political person?         Yes       No
If yes then please complete and attach PEP declaration.

specify countryحدد الدولة

(Country) (البلد)

?Are you an American personهل انت شخص أمريكي؟

(W9 يرجى تعبئة منوذج)(Please fill W9 form)

ال نعم   هل متت مقابلة العميل وجهًا لوجه؟  

يف حال عدم مقابلة العميل وجها لوجه، حدد (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د):
أ- مت التعريف عبر شركة تابعة ملصرف الريان  

ب- لم تتم مقابلة العميل على اإلطالق  
ج- مت التعرف على العميل عبر جهة أو شخص معتمد  

د- غير مقيم يف قطر ولم تتم مقابلته وجها لوجه  

Face to face:  Yes  No

If no then select (a), (b), (c), or (d):
 a- Customer introduced via Masraf Al Rayan subsidiary
 b- Customer has not been met face to face at all
 c- Customer not met face-to-face but introduced via Eligible Introducer
 d- Non Qatar resident customer and not met face-to-face (high risk)

الشروط واألحكام اُملطبقة على احلساب الذهبي (حساب التوفير عالي الربح)

حساب الذهبي ُمتاح بالريال القطري فقط.  •
ُميكن لكل عميل فتح حساب ذهبي واحد فقط.  •

يف حــال القيــام بأكثــر مــن معاملــة خصــم واحــدة (كالســحب مــن أجهــزة الصــراف اآللــي، أو الســحب مــن الفــرع، أو حتويــل   •
أمــوال - مبــا يف ذلــك التحويــل عبــر اإلنترنــت- أو الشــراء مــن أجهــزة نقــاط البيــع) خالل شــهر واحــد، فســيترتب علــى ذلــك 
خفــض معــدل الربــح املتوقــع إلــى معــدل الربــح املتوقــع حلســاب التوفيــر العــادي ، وعليــه؛ فــإن الربــح املتوقــع لذلــك الشــهر 

سُيحتسب وفًقا ملعدل الربح القياسي املتوقع.
أقصــى ربــح متوقــع هــو  حلســابات األرصــدة التــي تصــل إلــى ٢ مليــون ريــال قطــري يف الشــهر (ُيرجــى الرجــوع إلــى جــدول معــدل   •
الربــح املتوقــع املرفــوع علــى موقــع مصــرف الريــان "www.alrayan.com" للحصــول علــى التفاصيــل). يف حني أن الربــح 
املتوقــع ذات األرصــدة التــي تتعــدى مبلــغ ٢ مليــون ريــال قطــري ســيكون هــو نفــس الربــح املتوقــع حلســاب التوفيــر العــادي 

اُملطبق لدى مصرف الريان.
ُيضــاف الربــح املتوقــع يف نهايــة كل يــوم إلــى رصيــد العميــل وفًقــا ملعــدل الربــح املتوقــع للشــريحة (ُيرجــى الرجــوع إلــى جــدول   •
معــدل الربــح املتوقــع املرفــوع علــى موقــع املصــرف "www.alrayan.com" للحصــول علــى التفاصيــل)، وُيضــاف يف حســاب 

العميل نهاية الشهر.
ُيتاح للحساب بطاقة خصم املباشر، بحيث ميكن إجراء عمليات السحب واإليداع من/ إلى احلساب.  •

Terms and Conditions for ”ALTHAHABI” High Profit Savings Account (HPSA)

• The Al Thahabi Account  is offered in Qatari Riyal only

• Only one Al Thahabi Account is permitted per customer

• More than one debit transaction (A transaction could be an ATM withdrawal, over the 
counter withdrawal, fund transfer (including online) POS purchases) in a month will result in 
a reduction of the expected profit rate to our normal savings account expected profit rate. In 
such a case the expected profit for that month will be at the expected standard profit rate. 

• High expected Profit are for balances up to QAR 2 million in a month (please refer to the 
expected profit rate table on our website www.alrayan.com). Balances in excess of QAR 2 
million will earn expected profit at our normal savings account expected profit rate. 

• Expected Profit is accrued daily on your day end balance at the tier  expected profit rate 
(please refer to expected profit rate table on our website www.alrayan.com) and will be 
credited into the client’s account at the end of the month

• The Account is provided with a Debit Card; withdrawals and deposits can be made from/to 
the Account.

List of Expected International Transfers

Nature of expected transfers -- طبيعة املعامالت املتوقعة
نقد

cash
شيكات

Cheques
حواالت

fund transfers

بالريال القطري
يف الشهر / يف السنة

QAR
On Month / On Year

بالريال القطري
يف الشهر / يف السنة

QAR
On Month / On Yearبالريال القطريQARبالريال القطريQAR

ورث
Inheritance

راتب
Salary

حدد

صايف الثروة التقديري
جدول التحويالت الدولية املتوقعة

البلدان املتوقع استقبال احلواالت منهاالبلدان املتوقع إرسال احلواالت لها
Expected countries of sending transfers toExpected countries of receiving transfers from

- تعليق موظف البنك
على حتديث بيانات العميل

- Account Update
Comments by Bank Employee

staff name & number -- اسم ورقم املوظف



مطلق
Divorced

أرمل
Widowed

تاريخ االصدار

مكان االصدار

Issue Date

Other Nationalityجنسية أخرىOther Nationalityجنسية أخرى

Place of Issue

مطلق
Divorced

أرمل
Widowed

تاريخ االصدار

مكان االصدار

Issue Date

Place of Issue

رقم الشارع

Area/Zone

Street No.رقم الشارع

Area/Zone

Street No.

A/C Numberرقم احلساب
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A housewife

Individual
فردي

ربة منزل

Account purpose: الغرض من احلساب:

Student
طالب

retired
متقاعد

Al Thahabi Account
احلساب الذهبي

A housewife
ربة منزل

Student
طالب

retired
متقاعد

A housewife
ربة منزل

Student
طالب

retired
متقاعد

اسم/ رقم الشارع

Area/Zone

Street Name/No.

العنوان يف البلد األم (لغير القطريني فقط)

اسم/ رقم الشارع

Area/Zone

Street Name/No.

العنوان يف البلد األم (لغير القطريني فقط)

اسم/ رقم الشارع

Area/Zone

Street Name/No.

Sponsor’s Address (For Expats Only)عنوان الكفيل  (لغير القطريني فقط)

اسم/ رقم الشارع

Area/Zone

Street Name/No.

Sponsor’s Address (For Expats Only)عنوان الكفيل  (لغير القطريني فقط)

Employer Sectorقطاع العمل

Professionاملهنة

Employer Sectorقطاع العمل

Professionاملهنة

.Street Noرقم الشارع

Addressعنوان  العمل

اسم/ رقم الشارع

Area/ZoneArea/Zone

Street Name/No.

Addressعنوان العمل

اسم املالك

طبيعة العمل/ املهنة/ مجال العمل/ األنشطة املرخص لها

Owner Nameاسم املالك

طبيعة العمل/ املهنة/ مجال العمل/ األنشطة املرخص لها

Owner Name

Sponsor´s Address

Sponsor´s Nameاسم الكفيل

Sponsor´s Addressعنوان الكفيل

Sponsor´s Nameاسم الكفيل

عنوان الكفيل

تعليمات احلساب


